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Jeg hedder Fister. Det er mig til venstre. Hende til højre hedder Tøsen. Vi så ret 
åndsvage ud dengang. Tøsen og jeg mødte hinanden på en katteudstilling, hvor Tøsen 
fik guld. Jeg fik kun sølv, fordi mine øjne var for store, sagde dommeren. Sikke noget 
pjat. Men vi var begge to til salg, og da Tøsen ikke måtte bo alene, så røg jeg med i 
samme handel.  

Da vi var små snuste vi til alting, og nogle ting kradsede vi i og tyggede lidt på. Jeg 
kunne specielt godt lide papir. Mit glansnummer var, da jeg spiste bonuschecken fra 
brugsen.    

Jeg har senere fundet ud af, at barndomsbilledet var manipuleret af fotografen. 
Egentlig var vi jo ret kønne. Du kan tydeligt se mine store sølvmedalje-øjne. 

En overgang var Tøsen meget optaget af Tom & Jerry. Så snart hun hørte kendings- 
melodien spurtede hun ind og satte sig foran skærmen.
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FISTER: Jeg kunne have vundet alle guldmedaljerne, hvis mine mennesker havde 
taget mig med på udstilling igen, men det gjorde de heldigvis ikke. Jeg hader katte-
udstillinger. De er forvirrende, og så lugter de for meget af brunst og kattepis. Jeg 
var 9 mdr. gammel, da jeg blev handlet, og kostede ikke så meget, fordi min avler 
ikke havde bekostet neutralisering og behandlet min øjenbetændelse.
Jeg er ikke god til at “mijave” ligesom andre katte. Men jeg kan tale som en knirkende 
dør, for det har jeg lært af døren i soveværelset. Jeg kan også sige som en måge, og 
stønne ligesom Michael Jackson, som vist nok skal forestille at være sexet, men som 
formentlig blot har ondt et eller andet sted.
Jeg har en mus, som jeg har fået af mine mennesker. Det er en lille tøjsnøvs, som 
jeg er meget glad for. Jeg elsker at tumle med den, og jeg giver den tit til mine 
mennesker, så de kan kaste med den. Så fanger jeg den og gi’r den en gang tæv. 
Men det er en gæv mus, som kan tåle en del.
Hver morgen, når jeg har spist lidt af min mad, så går jeg ind og henter musen  og 
lægger ham i madskålen. Så spiser vi lidt sammen. Ind imellem spiser han dog for 
meget. Så smider jeg ham ud af madskålen og tamper ham lidt. Undertiden står 
mine mennesker ved siden af og griner og snakker om Fisters Madmus. Hvorfor gør 
de det? Jeg giver ham jo også vand.
Det er heldigvis ikke altid de står og glor. De er tit væk om dagen. Nogle gange ta’r 
jeg madmusen med ind i stuen, og lægger den i sofaen. Så tusser jeg lidt rundt, 
eller sidder i vindueskarmen og kigger ud på verden. Jeg drikker og spiser også lidt 
ind i mellem. Og så sover jeg. Jeg er smadder god til at sove.
Når mine mennesker kommer hjem, så drikker de kaffe og hyler op, når en af dem 
har sat sig på madmusen. Det er synd, for madmusen har jo ikke gjort noget.

Tøsen er go’ til at se kær ud. Se bare her tv. Ret 
kær, ikke? Hun kan også lyde som en rigtig sia-
kat. Det lyder næsten som løvebrøl.

Det kan jeg ikke, med mindre jeg slås med 
Markus, naboens kat. Mit sprog er et mærke-
ligt fuglesprog.

De siger, at det lyder som en sulten måge, der 
har fået øje på et pølsebrød i Storebælt. 
Måske er jeg slet ikke en kat ? Eller også er det 
fordi jeg stammer fra Ishøj, der som bekendt 
ligger tæt ved stranden, og hvor luften er 
fyldt med mågeskrig.

Her th. ser I Tøsen. Da hun var lille, fik  
hun guld med choladeovertræk på en 
katteudstilling. Hun var meget smuk, 
sagde hendes ejer. Hun sagde også, at 
der skulle være andre katte i Tøsens 
nye hjem. Så blev Tøsen min søster. 
Jeg boede i buret ved siden af, og jeg 
fik kun sølv med agurkesalat, måske 
fordi jeg er vokset op i en kittellomme 
og har helt normale ører. Onde tunger 
siger, at jeg ligner en hund. 
Men Tøsen siger, at jeg er meget sød og 
varm, og at jeg passer godt på hende. 
Jeg kan nemlig tæve landsbyens andre 
katte. Tøsen siger, at det passer ikke. 
Det gør det måske heller ikke altid, men 
jeg er også god til at spæne. Det er 
Tøsen også.

Jeg er Fister.
Her kan du
læse lidt fra
min dagbog.



Vi bor i et parcelhus i en lille landsby på Vestegnen. Det er et fedt sted, ganske stille 
og uden gennemkørende trafik. Tøsen og jeg var ved at blive sindssyge efter at få 
lov til at komme ud i haven og opleve alle herlighederne. Men det måtte vi ikke i 
lang tid.
Men så larmede vi med Tøsens sia-brøl og mine mågeskrig, og så blev vi sluppet 
løs. Men ikke rigtigt løs. Mine mennesker spændte nemlig tøjsnore ud i haven, een 
til Tøsen og een til mig, så vi med halsbånd og liner kunne komme rundt som små 
sporvogne, mens de sad på terrassen og drak kaffe. Den ordning fandt vi dog hur- 
tigt ud af at sabotere. Vi filtrede os bare ind i hinandens liner og drønede rundt om 
deres rosenbuske, hvor vi sad og gispede, og så kom de farende og filtrede os ud 
igen, mens de sagde nogle unævnelige ord, og tilføjede «at det her går altså bare 
ikke».

Så talte de med dyrlægen om deres og vores problemer, og dyrlægen sagde, at 
både de og vi ville få et bedre liv ved at vi blev sluppet fri. Om han også tænkte på 
sit eget liv, herunder sin tegnebog, pensionskasse og skiferier, det ved jeg ikke.
 
Billedet herover stammer fra «Sporvognstiden», hvor vi sidder og venter på  vores 
mor, Yvonne. Vi har netop hørt lyden af hendes bildør, og så ved vi, at hun kommer 
ind i haven om lidt og taler til os og nusser os.

Men vi slap altså af med linerne. Det var bare fedt, og så startede vi på vores frie 
udforskning af landsbyen. Selvfølgelig gik det også galt. Jeg vidste slet ikke, at der 
fandtes mange andre katte i verden, og hvor mange tæv og rifter, jeg kunne tåle. 
Jeg fandt også ud af, at ikke alle mennesker er kattevenlige. Således var der én der 
skød efter mig og gav mig et 18 cm dybt hul i låret. Ulykker i katteland sker altid om 
fredagen efter kl. 16, hvor dyrlægens hyre er steget til det dobbelte. 

Her sidder vi så, to frie katte, som ved hvor vi hører til. Solen 
skinner på vores hylde på plankeværket. Der er meget at se og snuse til i verden. 
Der er også  meget at spæne fra.
Egentlig burde jeg være spænet fra dagens katastrofe. Mens min mor og far var 
ude i Ikea for at købe 16 dørhåndtag til deres nymalede garderobeskabsdøre, så 
soppede jeg rundt i en malebakke med hvid maling. Bagefter gik jeg rundt på deres 
nylakerede parketgulv med maling på fødderne. Nøi hvor blev de glade for mig, da 
de kom hjem, så jeg blev nusset og pusset og fik vasket mine hvide fødder. Det var 
dejligt. 
Det minder mig om, at de for nogle år siden selv lakerede deres stuegulv. Da lakken 
lugtede grimt, så havde de lukket et stuevindue op. For at overraske dem med min 
kondi, så sprang jeg udefra op i vindueskarmen og ned på det nylakerede stuegulv. 
Og nøi hvor blev de glade for at se mig. De råbte mit navn mange gange, og det var 
med store bogstaver.
Det er sjovt at være kat og have så mange liv. Det minder mig om en episode fra 
mit tidligere katteliv, hvor jeg sjovt nok også hed Fister. Dengang boede jeg sam-
men med en anden mor. Min far var den samme. Jeg var helt vild med at appor-
tere, og jeg kunne i timevis rende efter en klump sammenflettede piberensere. 
Mine forældre blev altid trætte af at kaste, før jeg var træt af at hente. Adskillige 
gange kom min far hjem fra skole og fandt sine piberensere spredt ud over hele 
huset, under gulvtæpper og i senge, temmelig forsuttede og undertiden rustne. 
Ydermere havde jeg fundet ud af, at min far havde piberensere i sin skoletaske. Hvis 
jeg var i piberenserhumør kunne jeg finde på at gå i hans taske, hvis den var åben, 

Tøsen tv. og jeg th., 



og med en søgende pote ned i tasken mærkede jeg efter, om der skulle være en 
frisk forsyning. Jeg kendte jo den særlige lyd af en plasticpose med piberensere. 
Mange gange gav eftersøgningen resultat, posen blev fisket op på min største 
siameserklo, og de vidunderlige piberensere blev så præsenteret for tilskuerne eller 
spredt ud over hele huset. Men det var jo ingenting og det bliver sjovere endnu.

Min far var lærer og vejleder på en voksenskole i Københavns Amt. På skolen havde 
de haft karneval, og to af de mindre ærbare kvindelige kursister havde deltaget i 
festen forklædt som nonner, med alt til faget hørende udstyr, nemlig nonnedragt, 
makeup, frække netstrømper og en udhulet bibel. En udhulet bibel er en lille from 
sag, som kan indeholde gode ting og sager, som gør nonnetilværelsen udholdelig, 
nemlig cigaretter, Gammel Dansk og kondomer.
Nogle dage efter karnevallet kom disse ugudelige kvinder ind på min fars kontor og 
smed nogle Worlds Best XL kondomer i plastikindpakning på hans skrivebord, idet 
de meddelte, at dem havde de ikke fået brug for, og at han sikkert ville kunne få 
glæde af dem. Jeg ved ikke, hvorfor de mente det, men det var da meget venligt af 
dem. Kondomerne røg ned i en skuffe, og der lå de på lager i flere år, indtil han 
skulle tømme skuffen i forbindelse med et jobskifte. Så røg de ned i hans taske, og 
der var de længe. Han glemte dem faktisk. Nu starter dramaet, og hvis du ikke har 
nerver til at læse slutningen på denne fortælling, så må du hellere stoppe her og 
vende din opmærksomhed mod en fredsommelig krigsreportage i TV-avisen.

Det er morgen i det lille siameserhjem. Min fars kone har været i bad og står ude i 
entreen og tørrer sit hår med en føntørrer. Min far står ude i køkkenet og er ved at 
sætte vand over til kaffe. Lyden af føntørreren stopper pludselig, og hans kone siger 
i et let kritisk og spørgende tonefald: «Flææææmming?» (det hedder han, men det 
staves anderledes). «Hvem boller du med for tiden?» (Tænk – det sagde hun 
virkelig. Hvordan kunne hun dog finde på at spørge om sådan noget. Han har 
nemlig næsten altid været et dydsmønster). Fuld af retfærdig harme og forundring 
råbte han tilbage til hende: «Hvorfor spørger du om det?» «Nåeh, ikke for noget», 
svarede hun. Nu er det sådan med kvinder, at når de siger «”ik' for noget”», så er 
det altid for noget, og vé den arme mand, som ikke forstår det og kan afdække 
sammenhængen. Så han tog tyren ved hornene, forlod køkkenet og på vej gennem 
spisestuen gentog han spørgsmålet: «Hvorfor spørger du om det?» Føntørreren 
kørte nu igen, og da han ankom til entreen med sit forundrede og spørgende udtryk 
i ansigtet, henviste hun med et nik mod gulvet foran sig, hvor jeg sad forventning-
fuldt og vogtede over en pakke plastikindpakkede kondomer. De lød jo lissom pibe-
renserne.
Jeg ved ikke om hun nogensinde troede på hans forklaring. Men hun smilede da 
venligt, da han fortalte hende om sammenhængen. Hun er ellers en siameserken-
der. Hvis du ikke tror på historien, så er det fordi du ikke ved noget om katten over 
alle katte: Siameseren. Mkh. Fister.

Tøsen blev desværre ikke ret gammel. Hun døde af en underlig sygdom. Det var 
ganske rædsomt. Derfor besluttede min far og mor, at jeg skulle have nogle nye 
lege- og sengekammerater. Det blev til babyerne Fifi og Filipa oppe fra Birkerød. 
I begyndelsen boede de små killinger i et hundebur, fordi min mor og far troede, jeg 

ville æde dem! Jeg æder da ikke 
katte. Men jeg hvæste bare lidt ad 
dem engang imellem. De skulle jo 
vide, at huset var optaget, og at jeg 
var master i hytten.

Jeg fortalte dem ikke, at jeg hed Fi-
ster. Jeg sagde, at jeg var «Dødens 
Gab», og at de skulle respektere det.

Det gjorde de da også efterhånden. Vi 
havde vores kampe om visse udsigts- 
og hyggeområder, men de havde også 
flere kløer tilsammen end jeg havde. 
Desuden havde jeg mister et par 
tænder, så jeg havde ikke det bid, 
som jeg truede dem med. De havde 
således lidt tilpasningsproblemer i 
starten, a la «hvem havde forret til 
hvad», men de var jo også snotforkæ-
lede fra overklasselandet i Birkerød. 

Men da de tilbød mig en fuld krops-
slikning med deres bløde babytunger, 
betragtede jeg dem som værdige til 
fuld integration i familien. De var dog 
henvist til fodenden i Yvonnes seng. 
Desværre døde Fifi kun 1½ år gam-
mel. Hun var ellers en sjov kat, fuld af 
nysgerrighed og mod på udforskning 
af landsbyen. Derfor kom Nuser til.



Så han kom flere gange hjem med skrammer, som udviklede sig til store bylder. 
Efter flere ture til dyrlægen var alle klar over, dyrlægens udsagn om et bedre liv for 
frie katte skulle ses i sammenhæng med et bedre liv for rige dyrlæger. I en periode 
kaldte Filipa Nuser for Mr. Patchwork, som ses på billedet herover.

Filipa og Nuser har haft det med at gå ind ad åbentstående døre. Så stille som  mus 
i natsokker lister de ind bag folk, som har ladet en dør stå åben. Filipa har været 
spærret inde på et lager i et døgn, hvilket har påvirket hende varigt. Nuser har flere 
gange været spærret inde i naboens haveskur, hvilket ikke påvirkede ham en snus. 
Jeg har også lusket ind og ud af døre, men jeg har altid sørget for at komme ud 
inden dørfælden klappede. Jeg har ovenikøbet været til gudstjeneste i landsbykir-
ken. Men hold da kæft manner, sikke et spektakel.

Min mor og far bliver altid meget bekymrede, når de unge katte ikke kommer hjem 
til spisetid. De lader som om, de ikke er særligt bekymrede; de har jo givet kattene 
et bedre liv, men de er det. Så taler de om, at kattene kan være løbet hjemmefra, 
være taget af en ræv, kørt over, kommet for langt hjemmefra til at kunne finde 
hjem  - eller være blevet spærret inde som følge af deres ubændige nysgerrighed. 
Dagen efter laver de en efterlysning, som de går rundt og deler ud. Det er et værre 
cirkus. I alle tilfælde er de unge katte blevet fundet indespærret i nabolaget. Og så 
var alle glade. 

For et par år siden sad min far og kiggede på killingelisten. Og der så han Paia, en 
lille sort orientalerhun, dels siddende på en stol, dels liggende på en hund. Han 
ringede straks til avleren, som fortalte, at Paia var den sidste og mindste af hendes 
sidste kuld. Derfor kunne hun fås billigt.

Nuser var en lille orientaler med høj haleføring. Han 
var en aldeles kær, tillidsfuld, sjov og en udpræget    -
HAN. Det er han stidig, men han er ikke lille mere.
Det var ikke helt uproblematisk med en ny   -han i 
huset. Landsbyen og huset var simpelthen ikke stort 
nok for to   -hanner. Jeg er jo den første og største, 
dels som følge af min alder, dels som følge af en god 
appetit. Men Nuser gik bare rundt og markerede sig, 
som om det var hans private domæne. En overgang 
konkurrerede vi nærmest om, hvem der kunne afpis- 
se flest kvadratmeter i området.
Men Nuser er også en god kat, og han er ikke interes- 
seret i ballade. Vi slås aldrig. Han har til en vis grad 
accepteret min position som husets overkat, men han 
pisser stadig territoriet af, når jeg ikke ser det.

Herover ligger vi sammen, mens Nuser ser beundrende på mig. Det ta´r jeg ganske 
roligt. Jeg er nemlig god til at blive beundret.

For nogle år siden dukkede «Røde» op i landsbyen. Røde var en stor rødstribet 
gårdkat med flossede ører uden øremærkning. Hans nosser var store og troværdi-
ge, og han var meget interesseret i, hvem der boede i vores hus. Pissekonkurrencen 
blev følgelig udvidet, og alle katte havde pissetravlt med at snuse sig frem til, hvem 
der havde pisset hvor og hvornår. Den der pisser sidst pisser nemlig bedst. Det ved 
enhver hankat.
Når Røde dukkede op i Nusers synsfelt, trak Nuser sig så hurtigt, at man ikke kunne 
se hans rumpe for bare poter. Ikke desto mindre var det ofte ikke hurtigt nok.



Så var han solgt og gik skruk. Altså var hun 
købt. Hun kom fra Himmerland og blev 
afleveret i Ringsted. Hun var ikke større end 
tobak for en skilling, og hun kunne sagtens 
ligge i Yvonnes hånd. Hun sov hele vejen 
hjem fra Ringsted, og startede sin ankomst 
til husets andre katte ved at knurre 
voldsomt og lange ud efter os, hvis vi kom 
for tæt på. Hun var en lille skrap madamme, 
og det er hun stadig. Hun finder sig ikke i 
noget. Hun blev derfor omdøbt til LeeLoo 
efter heltinden i filmen «Det femte 
element».
16 uger gammel kom hun i løbetid og fyldte 
huset med sin musik. Nuser forsøgte at 
komme i tanker om, hvordan man skulle 
danse til den musik. Den måtte jo betyde 
noget bestemt, da den var højlydt og lang- 
varig og ledsaget af hendes strittende 
rumpe. Vi gamle hankatte ved jo, at den 
slags sange fortolkes af nosserne,  og at 
manglen på samme organer medfører en 
slags ordblindhed, som gjorde, at Nuser ikke 
kunne klare oversættelsen til handling. Men 
han har aldrig glemt, at tøsekatte kan dufte 
interessant ved haleroden. Han kan bare 
ikke komme i tanker  om, hvad det betyder. 
Han kan simpelthen ikke nosse i det. Det 
har gjort  LeeLoo´s forhold til Nuser lidt 
anspændt, fordi hun ikke konstant gider at 
være lokomotiv for Nuser og have ham som 
kulvogn, mens han desperat forsøger at 
komme i tanker om, hvad det er, der gør 
LeeLoo´s bagdel så interessant.

Til sidst søgte han ud i haven, hvorfra han iagttogt hendes syngende og dansende 
adfærd. Filipa sad i vindueskarmen og var ligeglad.
Jeg (Fister) accepterede LeeLoo med det samme. Det ved hun, fordi hun klart fore- 
trækker  mig, når der skal hygges. Men hun er stadig en KAT med store bogstaver. 
Hun er helt og aldeles sin egen. Hun er stadig en lille tøs, men meget berygtet og 
frygtet i muse-, rotte-, egern- og fuglekredse. Det gælder også i visse nabokredse, 
som har måttet etablere beskyttende foranstaltninger foran deres foderbrætter.
Om sommeren kommer hun dagligt hjem med flere mus eller rotter. De fleste er 
døde, men ikke alle. Små mus spiser hun i et par mundfulde, og hun levner ikke en 
bid til os andre. 
For nylig slap hun en levende rotte løs i havens staudebed. Alle vi andre gik banana 
for at se, hvad det var, der puslede rundt mellem planterne. Det endte med, at 
vores ejere, det hedder det jo, selvom det er os der ejer dem, måtte spule rotten ud 
af haven med en haveslange.
Nuser er skrap til at balancere på kanten af havens smalle plankeværk. Det er Lee- 
Loo nu også, men hun havde lidt vanskeligheder i starten.



LeeLoo er en dejlig tøs, og vi er alle meget glade for, at hun er kommet ind i famili- 
en. Eller næsten alle. Det er ikke rigtigt til at vide med Filipa. Hun hvæser af alt, hvis 
det passer hende. Dette gælder specielt, hvis familien har været i byen og lugter af  
Skovlunde Dyreklinik, når de har været derude for at donere et pænt bidrag til dyr- 
lægens pensions- og kaffekasse. Jeg tror, at Filipa er autist. Hun har ingen sikker 
objektkonstans.

LeeLoo er overalt. Vi ved bare ikke hvor. Hun kommer i én nabos drivhus og i en 
anden nabos senge. Hun er tit væk i halve- eller hele dage. Hendes nylige 3 dage 
lange indespærring på en nærliggende gård synes dog i en vis grad at have motive- 
ret hende til mere hjemlig hygge. Gården er til salg og har været det længe. Under 
en fremvisning en fredag eftermiddag smuttede hun med ind, og hun kom først ud 
om mandagen, da nøglen til ejendommen var blevet hentet hos mægleren i Kbh.
I går var hun gået ind i vores haveskur, som er bygget sammen med vores drivhus. 
Hun dukkede først op ved 2-tiden om natten, da der blev kigget efter hende der- 
ude.

Da LeeLoo hyppigere end tit, og under kraftige lydignaler, kommer hjem med rotter, 
sendte Flemming en mail til kommunen og anmeldte rotteproblemet. Samtidig 
medsendte han det tekstede billede af LeeLoo, som ses øverst.

Kommunen svarede samme dag med følgende humoristiske tekst:

Pisser I nogen
sinde på gulvet?

Nej da, men det hænder
at jeg brækker mig, hvis
jeg har ædt for meget.

Du brækker dig aldrig på
gulvet. Du foretrækker
klart at brække dig på
tæpperne eller i sofaen!

KATTESNAK I MORGENSOL

Kære kommune.
Jeg hedder LeeLoo. Jeg bor i Herstedvester, hvor
jeg fanger adskillige rotter eller mus hver dag.
Nogle af musene spiser jeg selv, hvis de er små og
sprøde. Men jeg fanger flere, end jeg kan spise,
så hvad siger I til at ansætte mig som freelance
skadedyrsbekæmper? I har jo ikke kønsdiskrimi-
nation, så I har vel heller ikke arts-diskrimination
i kommunen? Jeg skal kun have 2 kr. for en mus og
4 kr. for en rotte.
Mvh. LeeLoo, sort orientaler med green-card.

Kære Flemming 
Tak for din anmeldelse. Vi har lagt anmeldelsen ind i vores rottesystem, så vores 
bekæmper kan tage ud og besigtige krattet. 
Med hensyn til at tilknytte LeeLoo fast, så kan jeg ikke tilbyde en fast tjans lige nu, 
men vi vil ha' hende i baghovedet, når vi næste gang sender rottebekæmpelsen i 
udbud :-) 
Ha' en god dag.

Klokken ni den følgende formiddag ringede det på vores hoveddør. Udenfor stod en 
ubekendt mand i arbejdstøj. Da han så Flemmings spørgende ansigtsudtryk, spurgte 
han: Er det her I anvender konkurrerende sort arbejdskraft i rottebekæmpelsen? 
Det var den kommunale rottebekæmper, som kommunen havde orienteret om det 
lokale rotteproblem.
Det er fint at bo i en kommune, hvis medarbejdere har humoristisk sans på alle 
niveauer.

Og så vil jeg stoppe med uddraget af min dagbog. Filen bliver for stor, og selvom 
den konverteres til pdf-formatet, bliver den for stor til at sende som mail.
Mkh. Fister.


